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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény.  Ezzel párhuzamosan 2013. 
január 1-jén hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) IV. fejezete „A helyi önkormányzatok társulásai” címmel. E jogszabály 
másfél oldalban a társulásokra vonatkozó általános szabályokat állapít meg, különös 
szabályok az egyes típusú társulásokra nincsenek.   
 
Így tehát önmagában azzal, hogy az említett törvények hatályukat vesztik, nem szűnik meg 
sem a többcélú, sem bármilyen más társulás, hanem a szabad társulás alkotmányos alapelve 
alapján, a Mötv. rendelkezései szerint működhetnek tovább. A Mötv. IV. fejezete nem 
társulási formáról rendelkezik, hanem a bármilyen társulási „formára” vonatkozó általános 
szabályokról. Így a társulási megállapodás olyan módosítása szükséges, hogy az ne legyen 
ellentétes ezekkel az előírásokkal. Erre a módosításra ad 2013. július 1-ig szóló határidőt a 
törvényalkotó.  Az új szabályozás szerinti legfontosabb változások a következők:  
 

� A Mötv. úgy rendelkezik, hogy a társulási megállapodást kizárólag a polgármesterek 
írják alá.  

� Az új előírás a társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeit is meghatározza, ezen 
belül új elem a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott 
feltétele, a társulás működésének ellenőrzési rendje, a megállapodás módosításának 
feltételei. 

� Módosult az egyszerű és a minősített többség számítása.  
� Szintén új előírás, hogy az elnök és az elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén 

a tanácsülést a korelnök hívja össze és vezeti. 
 
Mindemellett a módosítások megfogalmazásakor egy másik jogszabály, a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseinek 
figyelembe vétele is szükséges. E jogszabály ugyanis úgy rendelkezik, hogy a többcélú 
kistérségi társulás a központi támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hogy a 
társulási megállapodás Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2013. június 30. napján 
lép hatályba, ez ideig pedig a közösen működtetett intézményt fenntartja. 
 
Felsőpakony Község Önkormányzata korábban már jelezte, hogy nem kívánja a továbbiakban 
a Társulás által biztosított szolgáltatásokat igénybe venni, mivel azokat a továbbiakban 
önállóan kívánja a település közigazgatási területén megoldani.  
 
Ezen, a Társulást alkotó tagok személyében bekövetkezett változás, valamint a jogszabályi 
környezet megváltozása indokolja a Társulási Megállapodás megújítását.  Fentiek értelmében 
a Társulási Megállapodás módosítása vált szükségessé, amely a gyakorlatban egy új Társulási 
Megállapodás elfogadását jelenti a régi tartalmi elemek változatlanul hagyásával, a 
túlszabályozottság megszüntetése és a jogszabálynak való megfeleltetés érdekében, a Társulás 
működése jogfolytonosságának biztosítása mellett.  
 



A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. 
április 25. napján megtartott ülésén a Társulási Megállapodás módosítását határozatával 
jóváhagyta, az új Társulási Megállapodást a fenti tartalommal kiadta. Tekintettel azonban 
arra, hogy a Társulási Megállapodás módosításához a törvény értelmében valamennyi tag 
képviselő-testületének minősített többségű döntése szükséges, kérem a T. Képviselő-
testületet, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását elfogadni, és az új tartalommal jóváhagyni szíveskedjék.  
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

A határozat elfogadása minősített többséget igényel.  
 
Az új  (egységes szerkezetű) Társulási Megállapodás jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 
képezi. 
 
 

Határozati javaslat 
..../2013.(V.14.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
”Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa 
által kiadott, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosított Társulási 
Megállapodást elfogadja. A Társulási Megállapodás 2013. június 30. napján lép 
hatályba.  
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Polgármester 
 
 

Alsónémedi, 2013. május 10. 

         Vincze József 
          polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze Tünde  
            jegyző 
 


